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Сметанина 2 

Београд 

Датум: 07.03.2019. године 

Број: ЈНМВ 5/2019-32/04 

 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације 

у поступку ЈНМВ 1/2019-15: Услуга аутобуског превоза спортиста 

 

У складу са чланом 63. стaв 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 

14/15 и 68/15), Наручилац Ватерполо бокс Србије, врши следећу измену конкурсне 

докуметнације у поступку јавне набавке услуга - Смештај за  сенирску екипу и друга лица у 

хотелу са 4 звездице у Београду: 

 

1) У делу Конкурсне документације – Техничка спецификација (стране 4/27 конкурсне 

документације), врши се измена, тако да након измене гласи:  

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

 Локација хотела – Београд 

 Хотел са минимум 4 (четири) звездице 

 Смештај у 20 једнокреветних соба 

 Смештај у 10 двокреветних соба 

 Све собе морају бити површине минимум 32 м², и имати кревете минималних 

димензија 2.20x2м, клима уређај, ТВ, фрижидер.         

 Пун пансион (појачан спортски оброк) 

 Целодневно послужење кафом/чајем/водом и воћем  

 Кухињу на располагању од 07-01 ha 

 Роом сервис 24 h 

 Бесплатан интернет у свакој соби 

 Сала за састанке (минимум 50 особа, са пратећом опремом: платно, пројектор, flip 

chart) 

 Обезбеђен паркинг за аутобус 

 Искуство на прихвату и смештају спортиста на званичним такмичењима 

 Хотел максималне удаљености до 1км од спортског центра Вождовац – пливалиште 

Бањица 

 Понуђач сноси трошкове аутобуског превоза уколико се смештај налази на 

удаљености већој од 1 км од базена „Бањица“ 

 Понуђач је дужан да организује и сноси трошкове аутобуског превоза уколико се 

смештај налази на удаљености већој од 1 км од базена „Бањица“  

 Конкретни датуми смештаја, односно аутобуског превоза за понуђаче чији је смештај 

удаљен више од 1 км, не могу се у овом тренутку тачно утврдити (Број дневних 

превоза зависи од тренера репрезентација и њихових планова током боравка, Број 

особа: у питању екипа која броји око 15 - 20 људи)  

 Смештај је за потребе припрема и такмичења која ће се одржавати у току целе 

године, с тим што ће највећи број активности ипак бити у летњим месецима и то у  

јуну, јулу, августу и септембару.  
 



2) У делу Конкурсне документације – Образац структуре цене (страна 21/27 конкурсне документације), након измене гласи:  

 

Образац бр. 4 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 А Б В 

Р.бр. Опис услуге 
јединична цена без ПДВ 

по особи 

јединична цена са ПДВ 

по особи 

1. Смештај - једнокреветна соба    

2. Смештај – двокреветна соба   

3. 
Исхрана – пун пансион (појачана спортска 

исхрана) 
  

4. Боравишна такса, осигурање   

Укупно (1+2+3+4):   

 
Упуство за попуњавање: 

- У колони Б уписати јединичну цену без ПДВ; у колони В уписати јединичну цену са ПДВ.  

 

НАЗИВ  И АДРЕСА ХОТЕЛА У КОМЕ ЋЕ БИТИ ОБЕЗБЕЂЕНА УСЛУГА:  

__________________________________________________________________________________(обавезно уписати) 

УДАЉЕНОСТ ХОТЕЛА ОД БАЗЕНА „БАЊИЦА“ ЈЕ _____ КМ. 
 

Напоменe: 

 Прихватљива понуда мора да садржи  цене за све позиције како је предвиђено у табели  

 У цену морају бити урачунати сви трошкови настали по предметној спецификацији 

 Цена мора бити исказана у динарима 

У _______________________                                                                                                                   Овлашћено лице понуђача       

Дана______________године                                                                                                 М.П.        __________________________ 

 

У ПРИЛОГУ ОВОГ ДОПИСА КОЈИ ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

ПРИЛАЖЕ ИЗМЕЊЕНУ ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ. 



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

 Локација хотела – Београд 

 Хотел са минимум 4 (четири) звездице 

 Смештај у 20 једнокреветних соба 

 Смештај у 10 двокреветних соба 

 Све собе морају бити површине минимум 32 м², и имати кревете 

минималних димензија 2.20x2м, клима уређај, ТВ, фрижидер.         

 Пун пансион (појачан спортски оброк) 

 Целодневно послужење кафом/чајем/водом и воћем  

 Кухињу на располагању од 07-01 ha 

 Роом сервис 24 h 

 Бесплатан интернет у свакој соби 

 Сала за састанке (минимум 50 особа, са пратећом опремом: платно, 

пројектор, flip chart) 

 Обезбеђен паркинг за аутобус 

 Искуство на прихвату и смештају спортиста на званичним такмичењима 

 Хотел максималне удаљености до 1км од спортског центра Вождовац – 

пливалиште Бањица 

 Понуђач сноси трошкове аутобуског превоза уколико се смештај налази 

на удаљености већој од 1 км од базена „Бањица“ 

 Понуђач је дужан да организује и сноси трошкове аутобуског превоза 

уколико се смештај налази на удаљености већој од 1 км од базена 

„Бањица“ 

 Конкретни датуми смештаја, односно аутобуског превоза за понуђаче 

чији је смештај удаљен више од 1 км, не могу се у овом тренутку тачно 

утврдити (Број дневних превоза зависи од тренера репрезентација и 

њихових планова током боравка, Број особа: у питању екипа која броји 

око 15 - 20 људи)  

 Смештај је за потребе припрема и такмичења која ће се одржавати у 

току целе године, с тим што ће највећи број активности ипак бити у 

летњим месецима и то у јуну, јулу, августу и септембару.  
 



 

Образац бр. 4 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 А Б В 

Р.бр. Опис услуге 
јединична цена без ПДВ 

по особи 

јединична цена са ПДВ 

по особи 

1. Смештај - једнокреветна соба    

2. Смештај – двокреветна соба   

3. 
Исхрана – пун пансион (појачана спортска 

исхрана) 
  

4. Боравишна такса, осигурање   

Укупно (1+2+3+4):   

 
Упуство за попуњавање: 

- У колони Б уписати јединичну цену без ПДВ; у колони В уписати јединичну цену са ПДВ. 

 

НАЗИВ  И АДРЕСА ХОТЕЛА У КОМЕ ЋЕ БИТИ ОБЕЗБЕЂЕНА УСЛУГА:  

__________________________________________________________________________________(обавезно уписати) 

 

УДАЉЕНОСТ ХОТЕЛА ОД БАЗЕНА „БАЊИЦА“ ЈЕ _____ КМ. 
 

Напоменe: 

 Прихватљива понуда мора да садржи  цене за све позиције како је предвиђено у табели  

 У цену морају бити урачунати сви трошкови настали по предметној спецификацији 

 Цена мора бити исказана у динарима 

 

У _______________________                                                                                                                   Овлашћено лице понуђача 

  

Дана______________године                                                                                                 М.П.        __________________________ 



 

 

 

У складу са наведеним Наручилац ће, истовремено са овим дописом, на Порталу ЈН 

и на својој интернет страници објавити измену конкурсне документације. 

 

II  На основу члана 63. Став 5. ЗЈН продужава се рок за подношење понуда, а у складу са 

измењеним позивом за подношење понуда, и то:  

- Рок за подношење понуда: 15.03.2019. године до 10:00 часова; 

- Отварање понуда: 15.03.2019. године у 11:30 часова. 

 

                                                                                                  Комисија за јавну набавку 

 

      _________________ 

                                                                                                                     Славен Радонић 

 


